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باران باش و ببار، مپرس کاسه های خالی از آن کیست          »کوروش کبیر«
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خبرگزارش

ردیف: دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته راه و ترابری  و با رعایت سقف ارجاع کار از سازمان برنامه 
و بودجه ) معاونت برنامه ریزی سابق( الزامی می باشد

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد :تا  ساعت 14 مورخ  98/09/28    
مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 14  مورخ   98/10/10 

زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت  8.30  صبح مورخ 98/10/11 در دفتر مدیر کل
آدرس : ساري خیابان انقالب مقابل استانداري-اداره پیمان و رسیدگي       تلفن   33326002  -011    

این آگهي همزمان در سایتiets.mporg.ir نیز درج گردیده است.م.الف/692276

آگهی مناقصه تامین نیروی خدماتی
شرکت تولید خودرو و صنعت خزر ) سهامی خاص( در نظر تامین نیروی 
خدماتی و نظافتی مورد نیاز خود را با رعایت قوانین و مقررات به شرکت 
های خدماتی واجد شرایط دارای گواهی تایید صالحیت کار از سازمان 

کار و امور اجتماعی واگذار نماید. 
شرکت های متقاضی می توانند جهت آگاهی بیشتر و دریافت و تحویل 
اسناد و اوراق شرکت در مناقصه حداکثر تا 7 روز پس از انتشار آگهی به 
آدرس بابل – شهرک صنعتی بندپی شرقی – کارخانه تولید خودرو و صنعت 

خزر اداره تامین و تدارکات مراجعه نمایند.
شماره تماس: 01135001210 و 01135001211

اداره روابط عمومی شرکت تولید خودرو و صنعت خزر

نهادهای  در  رجوع  ارباب  تکریم  بر  تاکید  با  ساری  شهردار 
زیرمجموعه شهرداری ساری گفت: سازمان های تابعه شهرداری 
ساری به دنبال درآمد پایدار برای مجموعه خود باشند.عباس رجبی 
در نخستین جلسه سیاست گذاری کالن بودجه سال 99  شهرداری 
ساری با اشاره به اینکه، سازمان های تابعه شهرداری برای خود 
سازمان ها،  روسای  داشت:  اظهار  کنند  تعریف  درآمدی  منابع 
و  شناسایی  را  خود  متبوع  سازمان  توانمندی های  و  ظرفیت ها 
در صدد تعریف درآمد پایدار باشند.وی پرداخت به موقع حقوق 
کارکنان و کارگران پرتالش شهرداری را خواستار شد و افزود: 

فعالیت های عمرانی، خدماتی و اتمام پروژه های نیمه تمام شهری 
از دیگر اولویت های این نهاد خدمات رسان است.شهردار ساری 
تاکید کرد: شهرداران مناطق و روسای سازمان ها، از رهنمودهای 
اعضای شورای اسالمی شهر در جهت پیشرفت و توسعه ساری و 
نیز کسب رضایتمندی شهروندان بهره گیری کنند.مدیران سابق از 
تجربیات با ارزشی بهره مند بودند؛ مدیران فعلی با استفاده از تجربه 
آنان و انگیزه جوانی که در خود دارند در جهت خدمات رسانی به 
شهروندان تالش کنند.رجبی مشارکت شهروندان در کنار همکاری 

و تالش مدیران شهرداری...

شهردار ساری:

 سازمان های تابعه شهرداری ساری به دنبال 
درآمد پایدار برای مجموعه خود باشند

شهردار گرگان  اعالم کرد:

افتتاح بزرگترین پروژه تاریخ 
شهرداری گرگان در 25 آذرماه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران  اعالم کرد:

پوشش 80 درصدی 
پزشک خانواده 

در مازندران

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان مازندران :

یک هزارو 600 روستای 
مازندران از اینترنت تلفن 

همراه برخوردار هستند

 مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گیالن :

مصرف گاز سی ان جی 
در گیالن 20 درصد

 افزایش یافت

معاون هماهنگی  عمرانی استاندار مازندران:

 هماهنگی بین ادارات 
وزارت نیرو در مازندران 

وجود ندارد 

آگهی اصالحیــه
پیرو درج فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات جمع 
آوری ، نگهداری و کنترل جمعیت سگهای بال صاحب بدینوسیله به اطالع 
می رساند زمان های مندرج در فراخوان بدین شرح اصالح می گردد و 

سایر شرایط کماکان به قوت خود باقی است .
تاریخ انتشار مناقصه : در سامانه تاریخ 1398/9/20 می باشد .

تا  لغایت 1398/9/23  از سایت 1398/9/20   مهلت دریافت اسناد مناقصه 
ساعت 14/30

تا ساعت  لغایت 1398/10/9  پیشنهاد در سامانه 1398/9/24  ارسال  مهلت 
14/30

تاریخ بازگشایی : راس ساعت 14/30 روز سه شنبه مورخ 1398/10/10

شهرداری رشت 

آگهي مناقصه عمومی - نوبت اول
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه 
   www.setadiran.ir پیشنهاد و بازگشایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس

انجام خواهد شد. 

مبلغ تضمین مبلغ برآوردموضوعشماره مناقصه
فرایند ارجاع کار

مدت اجرای 
کار

دوره تضمین

ایمن سازی فیزیکی 12098003489000085
مدارس حاشیه راهها

12 ماه  3 ماه5/182/909/286259/145/464

احداث پل باکسی ملکار 22098003489000086
شهرستان نوشهر

24 ماه12 ماه5/230/476/531261/523/827

آگهی مزایــده
CNG  موضوع : واگذاری و بهره برداری جایگاه 

  شهرداری تنکابن  در نظر دارد  نسبت به  واگذاری  بهره برداری  جایگاه 
CNG واقع در کمربندی تنکابن  به شرکت های صاحب صالحیت و 

دارای مجوز رسمی  از مراجع ذیصالح و قانونی اقدام  نماید.
 لذا از کلیه  شرکت های وابسته  و متقاضیان  دعوت بعمل می اید  3 روز 
پس از انتشار  آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به امور مالی  شهرداری 

مراجعه  نمایند.
 محمد زرودی  شهردار تنکابن

سرکار خانم فرجی
به سمت  سرپرست  انتصاب  شایسته جنابعالی 
معاونت فرهنگی  و رسانه ای اداره کل ارشاد 
توفیقات  نموده،  عرض  تبریک  را  مازندران  

روزافزونتان را از ایزد منان خواستاریم. 
روزنامه وارش

حکمی  در  مازندران  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
معصومه فرجی را به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه ای 
اداره کل زیرمجموعه خود انتخاب کرد و با این کار طی یک هفته 

اخیر سه بانو در جایگاه معاون ادارات کل این استان قرار گرفتند.
عباس زارع که از تیر امسال در سمت مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی مازندران قرار گرفته است با انتخاب و انتصاب فرجی به 
ُپست  از سه  ای یکی  و رسانه  معاون فرهنگی  عنوان سرپرست 
و  است  سپرده  بانو  یک  به  را  خود  مجموعه  زیر  های  معاونت 

درراستای تحقق ۳۰ درصدی سهم زنان در مدیریت گام برداشت.
فرجی که مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دارد پیش از این و به 
اداره کل  تبلیغات  و  اداره رسانه  مدت سه سال مسوولیت رییس 
فرهنگ و  ارشاد و نیز  مسولیت دبیرخانه کمیته های فرهنگی 

هنری، دبیرخانه جشنواره بین المللی رضوی را برعهده داشت.
پیش از این در دوازدهم آذر امسال سعدیه سهرابی، سرپرست دفتر 
امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران و آتوسا وفادار به عنوان 
سرپرست مدیریت امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
این استان انتخاب شدند.در تعریف اختصاص پست های مدیریتی به 
بانوان، انتصاب این قشر به سمت های مدیر کل و معاونان اداره کل 
و رئیس اداره شهرستان مورد نظر است که در استان مازندران ۵۴ 
اداره کل فعالیت دارند و به همین تعداد اداره در شهرستان های استان 
فعال و بیش از ۳۰ هزار زن استان کارمند هستند.هم اکنون حدود ۱۵ 
بانو در پست های مدیرکل و معاونان اداره کل مازندران مشغول به 
فعالیت هستند و سه بانو در سمت بخشدار مرکزی شهرستان های 
آمل، فریدونکنار و چالوس فعالیت می کنند.همچنین انتصاب بانوان 
در سمت معاون فرمانداری شهرستان های نور، نوشهر و محمود 
آباد از دیگر فعالیت هایی است که برای اجرایی شدن این ابالغیه 
رئیس جمهور انجام شد.مدیرکل خانواده و بانوان استانداری مازندران 
با اشاره به اینکه سپردن ۳۰ درصد پست های مدیریتی به بانوان 
جز برنامه های این دولت به شمار می رود گفت : این مهم از جمله 

مواردی است که استاندار مازندران ...

سکان امور فرهنگی مازندران در دستان یک بانو

خانم فرجی سرپرست معاونت 
فرهنگی ارشاد مازندران شد

رئیس سازمان صمت مازندران:

خرید تضمینی پرتقال
 شب عید در مازندران 

کلید خورد


